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НАКАЗ
м. Чернівці

30.03.2020

№38

Про підсумки проведення обласного
етапу Всеукраїнської трудової
акції «Кролик»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від від
28.11.2019 р. № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», відповідно до
листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від
№ 41 від 11.02.2020 р. «Про проведення Всеукраїнської акції «Кролик» та
наказу комунального закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» від 03.01.2020 №12 «Про
проведення в 2020 році всеукраїнських трудових акцій», з метою підвищення
ефективності діяльності навчальних закладів в галузі тваринництва,
залучення учнівської молоді до активної роботи в цій галузі, проведення
професійно-орієнтаційної
роботи
серед
підростаючого
покоління,
комунальним закладом «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» у 2019-2020 н. р. проведена
організаційна робота по залученню учнів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти області до участі у Всеукраїнській трудовій акції
«Кролик».
В оргкомітет обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Кролик»
було надіслано 10 робіт учнів закладів загальної середньої та позашкільної
освіти Глибоцького, Заставнівського, Новоселицького районів області,
Кострижівської ОТГ, Кадубовецької ОТГ та м.Чернівці.
Журі відмітило, що конкурсні матеріали змістовні, містять малюнки,
фотографії, таблиці та інші наглядні матеріали. Проте, лише окремі роботи
були доповнені бізнес-проєктами. Декілька робіт були реферативними, в них
не висвітлена практична діяльність та особистий внесок учнів.
За результатами проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової
акції «Кролик», на підставі рішення журі

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за
зайняте в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції «Кролик»:
І місце:
- Марусик Катерину, ученицю 8 класу ЗОШ №8 м. Чернівці,
вихованку гуртка «Юні господарочки» Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівник
– Кузьмінська В.В.);
- Карлічук Марію, ученицю 9 класу Йорданештської ЗОШ №2 І-ІІ
ступенів, вихованку гуртка Глибоцького РБТДЮ (керівник – Шородок М.Г.).
1.1.

ІІ місце:
- Смеричанського Олександра, учня 5 класу Прилипченського ЗЗСО
І-ІІ ступенів Кострижівської ОТГ Заставнівського району (керівник –
Мельник А.І.).
1.2.

ІІІ місце:
- колектив учнів 5-В класу Новоселицької гімназії Новоселицької ОТГ
(керівники: Ковдриш А. М., Басараба А. В.);
- Палій Вікторію, ученицю 3 класу Репужинецького НВК
Кадубовецької ОТГ (керівник – Копчук О.П.).
1.3.

2.
До 01. 04. 2018 року
методисту Кузьмінській В.В. роботи
переможців (І місце) направити у всеукраїнський оргкомітет для участі у
фінальному етапі Всеукраїнської трудової акції «Кролик».
3.

Наказ розмістити на інформаційному сайті закладу.

4.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи Чебан Т.Н.

Директор
З наказом ознайомлена:

Людмила ГОЛОВЧЕНКО
Тетяна ЧЕБАН

